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ধভমীয় যোজননত ক দরগুলরোয ভীল দযদভোখো আফোন 

গণ লেয নদমভো তেলক উত্তযলণয 

‚কোতিত জ কভমন্থো“!‛  

চ ুেম ফম  

ত োভযো আল্লোয োোমযকোযী ! 

উস্তোদ উোভো ভোভুদ োতপমোহুল্লো 
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ِحْیمِ  ْحٰمِه الرَّ  بِْسِم ّللّاِ الرَّ

 ٚاٌصٍٛة ٚاٌسالَ عٍى سسٌٛٗ اٌىشٌُ. أِب بعذ... .اٌحّذ هلل سة اٌعبٌٍّٓ

োভদ  োরোল য য-  

ধভমীয় যোজননত ক দরগুলরোয োলে মৃ্পক্ত ভু োযোভ দ্বীতন বোই  ফনু্ধগণ! 

আোরোভু আরোইকুভ য়ো যোভো ুল্লোত য়ো ফোযোকো ু. 

ভোন আল্লো যোবু্বর আরোভীন তফত্র কুযআনুর কোযীলভ ইযোদ কলযলছন- 

 

  ْ َ أ زَا َٚ ب ِصَشاِطً ََٰ٘ ًّ ْستَِمٍ لَ  فَبت بِعُُٖٛ  ُِ ًَ  تَت بِعُٛا َٚ قَ  اٌسُّبُ ُْ  فَتَفَش  ِٗ  َعٓ بِىُ ٍِ ُْ  َسبٍِ ُى ٌِ
بوُُ رََٰ ص  َٚ  ِٗ ُْ  بِ  ٌَعٍَ ىُ

 َْ  ﴾ٖ٘ٔ: ﴿األٔعبَ تَت مُٛ

‚তনতি  এতি আভোয যর ে (অেমোৎ এতি ইরোভ  যীয়ল য আলরোলক তদখোলনো যর-

তোজো যোস্তো)। অ এফ, এ লে চর এফং অনযোনয লে চলরো নো।  ো লর তফ ে 

ত োভোলদযলক  োাঁয ে তেলক তফতিন্ন কলয তদলফ। ত োভোলদযলক এ তনলদম তদলয়লছন, মোল  

ত োভযো ংম  ।  

(ূযো আন‘আভ: ১৫৩) 

যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু আরোইত য়ো োল্লোভ তফত্র োদী যীলপ ইযোদ কলযলছন- 
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ُْ  لَذْ { ٍَْضبءِ  عٍََى تََشْوتُىُ ٌْبَ َٙب ا ٍُ ٍْ َ٘ب ٌَ بِس َٙ  }َوَٕ

‚আতভ ত োভোলদযলক আলরোকউজ্জ্বর তদলনয ভ  ুস্পষ্ট লেয উয তযলখ মোতি, মোয 

যো গুলরো তদলনয ভল ই আলরোকউজ্জ্বর।‛  

(ভুনোলদ আভোদ) 

তিয় বোইলয়যো! 

আল্লো  ো‘আরোয দ্বীন  যীয়  এফং এই যীয়ল য চোতদো   োকোমোগুলরো ফতকছুই 

ি ীয়ভোন... ো আলরোকউজ্জ্বর তদলনয ভ ই িকোভোন। এখন কেো লি: আল্লো  ো‘আরোয 

এই দ্বীন  যীয়ল য ভোলঝ এই গণ োতেক যোজনীত য তকোন অফকো আলছ তকনো?  োযয 

কেো লি: এই গণ োতেক যোজনীত য তম ভন্দ তযণত ; মোয তকোয আভোলদয দ্বীনদোয 

বোইলয়যো লয়লছন এফং ুলযো জোত  মোয ভন্দ তযণোভ তবোগ কযলছ, এই দ্বীলন তক এগুলরো 

যক্ষভ ল  োলয? এ ফযোোলয আভোলদয অফস্থোন আনোযো জোলনন তফধোয়  ো আয ফরোয 

অফকো যোলখ নো। তকন্তু কেো লরো: এফ তকছু তফদযভোন েোকোয লয তম কর বোইলয়যো 

আভোলদয োলে একভ  ল  োযলছন নো,  োলদয তখদভল  আভোলদয তফনয় তনলফদন লরো: 

এ ফযোোলয ( قَْلبَلَ  اْستَْفتِ 
1  ) অেমোৎ আতন আনোয অন্তযলক তজজ্ঞোো করুন, এফং (2  َواْستَْفتِ 

  অেমোৎ আতন আনোয তনলজয কোলছই পল োয়ো  োরো করুন- আনোয তক তনতি ( وَْفَسلَ 

তফশ্বো আলছ তম, এই ধযলনয যোজনীত   ংগ্রোভ ইরোলভ কোভয? অেফো এই গণ োতেক 

                                                             
1
 ভুনোলদ আভোদ 

2
 ভুনোলদ আভোদ 
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যোজনীত য লে চরোয দ্বোযো আল্লো  ো‘আরোয দ্বীন তফজয়ী লফ  দ্বীলনয দুভনযো যোতজ  

লফ? অেফো আনোয অন্তয তক এ ফযোোলয আশ্বস্ত তম, এই লে চরোয দ্বোযো আল্লো 

 ো‘আরোয নোতমরকৃ  যীয়ল য উয আভর লি? আল্লো  ো‘আরোই বোলরো জোলনন, 

তকবোলফ কোলযো অন্তয আশ্বস্ত ল  োলয? আয মতদ অন্তয আশ্বস্ত নোই য়, ফযং ংয়ূণম 

য়।  োলর এভন ংয়ূণম তফললয়য তক্ষলত্র ত ো যোূর োল্লোল্লোহু আরোইত য়ো োল্লোভ 

ইযোদ কলযলছন- 

 

} ُُ ثْ اْْلِ ب َٚ ْْ  َصْذِسن فًِ َحبنَ  َِ إِ  3}إٌ بطُ  َعُْٕٗ  أَْفتَبنَ  َٚ

‚তগোনো লরো: মো ত োভোয ভলন খিকো ৃতষ্ট কলয, মতদফো ভোনুল  ো বফধ য়োয ফযোোলয 

পল োয়ো িদোন কলয।‛ 

 

অনয োদীল যোূর োল্লোল্লোহু আরোইত য়ো োল্লোভ আলযো ইযোদ কলযলছন- 

 

ب َدعْ {۔ ٌُِشٌبُهَ  ِبل إٌَِى ٌُِشٌبُهَ  َِ
4{ 

‚ ুতভ লন্দ-ংয়ূণম তফলয় তছলে তনতি  তফলয় গ্রন কয।‛ 

                                                             
3
 ভুনোলদ আভোদ 

4
 ী ফুখোযী  
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ু যোং ত তিয় বোই  ফনু্ধযো! 

আনোলদয তনকি আভোলদয িেভ তনলফদন লরো: আনোযো গণ লেয িকৃ  ফোস্তফ ো  

তযণত  এফং যীয়ল য চোতদো   োকোমোগুলরো োভলন তযলখ তনলজলদয ভুোোফো (তোফ 

গ্রন) করুন। কোযণ, আভযো কলরই ত ো তই ভোতদফলয তদলক মোত্রো কযতছ, মোয ফযোোলয 

ভোন আল্লো  ো‘আরো তফত্র কুযআনুর কোযীলভ ইযোদ কলযলছন- 

 

ُْ  ٌَمُٛيُ  َٔسب ئِز   اْْلِ َِ ْٛ ٌَ  َٓ ٌْ َ فَشُّ  أ َّ ٌْ َصسَ  لَ  َوال   ﴾ٓٔ: ﴿اٌمٍبِت ا ئِز   َسبِّهَ  إٌَِىَٰ  ﴾ٔٔ: ﴿اٌمٍبِت َٚ َِ ْٛ ْستَمَشُّ  ٌَ ُّ ٌْ  ا

ُ  ﴾ٕٔ: ﴿اٌمٍبِت ُْ  ٌَُٕب أ َٔسب ئِز   اْْلِ َِ ْٛ ب ٌَ َّ َ  بِ شَ  لَذَ  أَخ  ًِ  ﴾ٖٔ: ﴿اٌمٍبِت َٚ ُْ  بَ َٔسب ِٗ  عٍََىَٰ  اْْلِ  بَِصٍَشة   َْٔفِس

ْٛ  ﴾ٗٔ: ﴿اٌمٍبِت ٌَ ٌْمَىَٰ  َٚ َ عَبِرٌَشُٖ  أ  ﴾٘ٔ: ﴿اٌمٍبِت َِ

নো তকোেো আশ্রয়স্থর  )১০( ?ত তদন ভোনুল ফরলফেঃ রোয়লনয জোয়গো তকোেোয় ‚

ততদন ভোনুললক অফত   )১২( আনোয োরনক মোয কোলছই ততদন ঠোাঁই লফ। )১১( তনই।

ফযং ভোনুল তনলজই  )১৩( কযো লফ ত মো োভলন তিযণ কলযলছ  িোল  তছলে তদলয়লছ।

”।(১৫) মতদ ত  োয অজুো  ত কযল  চোইলফ )১৪(  োয তনলজয ম্পলকম চকু্ষভোন। 

(ূযো তকয়োভো: ১০-১৫) 
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অ এফ, ত তিয় বোইলয়যো! 

আুন, আভযো িল যকই আভোলদয আলখযোল য জীফন তনলয় তচন্তো-তপতকয কতয। তকননো, 

আভোলদয করলকই ভোন আল্লো যোবু্বর আরোভীলনয োভলন একোই উতস্থ  ল  লফ। 

( োযয তনলজলদয কৃ কলভময তোফ তদল  লফ।)  োই এখোলন ফমোলগ্র আভোলদয তনলজলদয 

ভুতক্তয তপতকয কযল  লফ,  োযয তনলজলদয ন্তোনোতদ, ফনু্ধ-ফোন্ধফ  তন োলদয ভুতক্তয 

তপতকয কযো উতচ । 

ুতিয় বোই  ফনু্ধগণ, 

অ েঃয কেো লি: মখন আভযো গণ োতেক যোজনীত লক অগ্রোয কতয এফং  ো তয যোগ 

কযোয িত  তজোযদোয আলফদন ত কতয,  খন োলে োলেই আভোলদযলক ফরো য় তম,  ো 

লি োলধযয অত তযক্ত তফোঝো উঠোলনোয নোভোন্তয। োোোত আলযো ফরো য় তম, এই 

ভুজোতদীনযো আভোলদযলক অস্ত্র ধোযণ কলয তনলজলদয ভোেো তকলি তপরোয  যোভম তদলি।  

ভু োযোভ বোইলয়যো আভোয! 

এখন িশ্ন লরো: এতি তক এক চযভ ফোস্তফ ো নয় তম, তক্ত, জুরুভ  জোততরয়যোল য তবতত্তয 

উয িত তি  ক্ষভ োয ভুকোতফরো কখলনো  োলদয োভলন ন  য়োয দ্বোযো অতজম  য়নো? 

ফোত রলদয তচতিৃ  লে/লদখোলনো লে ংগ্রোভ কযোয দ্বোযো এফং  োলদয ংতফধোলনয অনুগ  

েোকোয দ্বোযো কখলনো ফোত রলদয একিত্র োনফযফস্থো তনতিিৃ লফ নো। জোততরয়যোল য 

ভুকোতফরো, ইরোলভয িত যক্ষো  তফজয় অজমন কযো মতদ কখলনো জোততরয়যোল য োলে 
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ভলঝো ো কযোয দ্বোযো এফং  োয  মোফরী তভলন তনয়োয দ্বোযো ম্ভফয ল ো,  োলর স্ত্র 

তজোদ কখলনো পযম ল ো নো। এভতনবোলফ  ْفِتْىَة   تَُنونَ  َل  َحتَّىٰ  َوقَاتِلُوهُم  (অেমোৎ আয  োলদয 

োলে মুদ্ধ কযল  েোক ম ক্ষণ নো তপ নো/ভ্রোতন্ত তল লয় মোয়;) এফং  َاْلِقتَاهُ  َعلَْیُنمُ  ُمتِب  

(অেমোৎ ত োভোলদয উয মুদ্ধ পযম কযো লয়লছ,) আলযো অংখয তজোলদয আয়ো  নোতমর 

  নো। অনুরূবোলফ যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু আরোইত য়ো োল্লোভ দোয়ো    োফরীগ কযোয 

োলে োলে তজয   তজোলদয লে তফয ল ন নো। 

ু যোং তিয় বোইলয়যো আভোয! 

আল্লো  ো‘আরোয নোলভ কভ কলয ফরতছ; ঐ ভস্ত তরোলকযো তৌবোগযফোন, মোযো ফ মভোন 

মোভোনোয ত্বোগু লদয চকু্ষূলর তযণ  লয়লছ এফং আল্লো  ো‘আরোয আফোন-  ِخفَافًا اوِفُروا 

 এয উয োেো তদলয়(...অেমোৎ ত োভযো তফয লয় ে স্বল্প ফো িচুয যঞ্জোলভয োলে) َوثِقَاًل 

‘রোব্বোইক’ ফলর তজোলদয ভয়দোলন অফ ীণম লয় তগলছন। তকন্তু এভ োফস্থোয় এখোলন তকউ এই 

কেো ফরল  োলযন তম, আভোলদয োধয তনই, আয োলধযয অত তযক্ত তফোঝো তক তকউ 

কোলযো  উয কখলনো চোতলয় তদল  োলয?  োলর এখোলন আভোয তিয় বোইলদয কোলছ একতি 

িশ্ন যোখতছ...মতদ ধলয তনয়ো য় তম, ফোত রলদয তফরুলদ্ধ রেোই কযোয ভ  তক্ত আভোলদয 

তনই,  েোত তক এখোলন ফোত রলদয বতনক য়োয এফং  োলদয যলঙ যতঙন য়োয তকোন 

ুলমোগ আলছ?! ফ মভোলন দুফমর ো  অক্ষভ োয দরুন তক ফোত র োনফযফস্থোয অনুগ  

য়োয  জোততরয়যোল য ঝোন্ডোফোী য়োয তকোন অনুভত  এই দ্বীন িদোন কলয? এখোলন তক 

এই দু’তি উোয়ই আলছ; য়ল ো এই ফোত র োনফযফস্থোয তফরুলদ্ধ অস্ত্র ধোযণ কযো, আয মতদ 



 

 

 

 ত োভযো আল্লোয োোমযকোযী  

9 

এতিয ক্ষভ ো নো েোলক,  োলর তনলজযোই ফোত র োনফযফস্থোয োত য়োয লয় মোয়ো;  োয 

তেলক বযুয পোলয়দো (ুতফধো) তনয়ো, গুণগোন গোয়ো,  োয অনুযলণ তগোভযোীয লে চরো, 

 োয িত যক্ষো, তক্ত তমোগোলনো  উন্নত  কযো এফং তনলজলদয ুতফধো আিোভ  তবোগ কযো?! 

তিয় বোই  ফনু্ধগণ! 

নো, তফলয়তি কখলনো এভন ল  োলয নো। এিো আল্লোয দ্বীন ল  োলয নো। কোযণ, আল্লো 

 ো‘আরোয দ্বীন ত্বোগু লদয োলে ম্পকম তছন্ন কযোয  ফোত রলদয োলে ত্রু ো তোলণ কযোয 

তক্ষো তদয়।  োছোেো এই দ্বীন মোয ম িুকু োধয-ক্ষভ ো আলছ,   িুকু দ্বোযোই জুরুভ  

কুপলযয তফলযোতধ ো কযোলক পযম আখযোতয়  কলযলছ। আয এই দ্বীন ত ো বোলরো কোলজয তদলক 

আফোন কযোয এফং ৎ কোলজয আলদ  অৎ কোলজয তনললধ কযোয তক্ষো িদোন কলয। 

যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু আরোইত য়ো োল্লোভ োদী যীলপ ইযোদ কলযলছন: 

 ُْ َشاءُ  َسٍَُىٛ َِ ُ َْ  بَْعِذي أ ب ٌَمٌُُٛٛ َْ  لَ  َِ َْ  ٌَفْعٍَُٛ ٌَْفعٍَُٛ ب َٚ َْ  لَ  َِ ُشٚ َِ  .ٌُْؤ

‚আভোয লয কত য় োক এভন আলফ;  োযো ভুলখ মো ফলর তনলজযো  ো কলয নো। আয মো 

কলয কলয  োয জনয  োলদলক আলদ কযো য়তন।‛ 

 

তমন  োযো ভদীনোয োনফযফস্থো িত িো কযোয ুয ফোজোয়, এফং  ََّاكَ  وَعْبُدُ  إِيَّاك وَْستَِعیهُ  َوإِي  

(অেমোৎ আভযো একভোত্র ত োভোযই ইফোদ  কতয এফং শুধুভোত্র ত োভোযই োোময িোেমনো কতয।) 

ভুলখ ফলর ফলর োধোযণ জনগলণয তচোলখ ধুলরো তনলক্ষ কলয, অেচ িকৃ  ফোস্তফ ো লরো: 
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 োযো ইরোলভয তকে তগোেো তেলক তকলি তপরলছ। অনযতদলক ইরোলভয স্থলর উদোয েফোদ 

 নোতস্তকযফোদ স্থোন কযো  োলদয অনয ভ িোলগমি। োতকস্তোলনয এই একলচতিয়ো অ-যোজো 

তজনোলযরযো (তনোফোতনী) এফং  োলদয ইোযোয় চরো ু ুর োকযো আনোলদয োভলন 

যলয়লছ!  োযো তক এই োদীলয অন্তবুমক্ত লফ নো? 

উলল্লতখ  োদীলয লযয অংল যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু আরোইত য়ো োল্লোভ আলযো ইযোদ 

কলযলছন- 

 ْٓ َّ ُْ  فَ ِٖ  َجبََ٘ذُ٘ َٛ  بٍَِِذ ُٙ ٓ   فَ ِِ ْؤ ُِ  ْٓ َِ َٚ  ُْ ُ٘ َ٘ذَ ِٗ  َجب َسبِٔ ٍِ َٛ  بِ ُٙ ٓ   فَ ِِ ْؤ ُِ  ْٓ َِ َٚ  ُْ ُ٘ َ٘ذَ ِٗ  َجب ٍْبِ َٛ  بِمَ ُٙ ٓ   فَ ِِ ْؤ  ل ُِ

 َْ ب َّ  .5  بَعَْذُٖ  إٌِ

‚অ এফ তম ফযতক্ত ো  (তক্ত) দ্বোযো  োলদয ভুকোতফরো কযলফ (অেমোৎ  োলদয তফরুলদ্ধ 

তজোলদয ভয়দোলন অফ ীণম লফ,) ত ভু’তভন। তম ফযতক্ত ভুখ দ্বোযো  োলদয ভুকোতফরো কযলফ 

(অেমোৎ মোযো করভ  ফয়োলনয ভোধযলভ  োলদয তচোযোয ভুলখো উলমোচন কযলফ, ৎকোলজয 

আলদ  অৎকোলজয তনলললধয পযম দোতয়ত্ব োরন কযলফ,  োলদয ভ্রোন্ত লে ফোাঁধো লয় 

দোাঁেোলফ এফং  োলদয তফরুলদ্ধ িত লযোধ গলে ত োরোয আফোন কযলফ,) ত ভু’তভন। আয তম 

                                                             
5
 ী ইফলন তব্বোন...ী ভুতরলভ  অনুরূ অলেম একতি োদীল ফতণম  আলছ তম, যোূরুল্লো 
োল্লোল্লোহু আরোইত য়ো োল্লোভ ইযোদ কলযলছন: ‚আভোয ূলফম আল্লো  ো‘আরো তম নফীলকই তকোন 
উম্মোল য ভলধয োতঠলয়লছন,  োলদয ভলধয  োাঁয জনয একদর োোফী তছর।  োযো  োাঁয ুন্নো লক 
ভুন্ন  যোখ  এফং  োাঁয তনলদমলয অনুযণ কয । অ েঃয  োলদয অফ মভোলন ক গুলরো ভন্দ তরোক 
স্থরোতবতলক্ত য়।  োযো ভুলখ মো ফলর তনলজযো  ো কলযনো। আয মো কলয  োয জনয  োলদযলক তনলদম 
কযো য়তন। অ এফ তম ফযতক্ত  োলদয ো  (তক্ত) দ্বোযো ভুকোতফরো কযলফ, ত ভু’তভন। তম ফযতক্ত ভুখ 
দ্বোযো  োলদয ভুকোতফরো কযলফ, ত ভু’তভন। আয তম ফযতক্ত অন্তয দ্বোযো  োলদয ভুকোতফরো কযলফ, ত 
ভু’তভন। এযয আয তযলোয দোনো তযণোভ ঈভোলনয স্থয তনই।‛ (ী ভুতরভ) 
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ফযতক্ত অন্তয দ্বোযো  োলদয ভুকোতফরো কযলফ, ত ভু’তভন। এযয আয ঈভোলনয তকোন স্থয 

তনই।‛ 

অন্তয দ্বোযো তজোদ কযোয দ্বোযো উলেয লরো: অন্তলয তই তযভোণ ঘৃণো তফদযভোন েোকো, মো 

দ্বীন তেলক ম্পকমীন োয িত , আল্লো  ো‘আরোয এই কর ক্রলদয তেলক তকোন িকোলযয 

োোময-লমোতগ ো  পোলয়দো (ুতফধো) তনয়োয িত  আগ্রী কলয  ুরলফ নো। ফযং  ো 

 োলদয োলে অন্তযঙ্গ ো তয যোগ কযোয এফং োোময-লমোতগ ো ফন্ধ কযোয জনয  োলদযলক 

িস্তু  কলয  ুরলফ। এই ধযলনয ঘৃণোই অন্তয দ্বোযো তজোদ কযোয নোভোন্তয, মো অফললল এক 

ভো তফপ্লফ  তজোদী আলন্দোরলনয রূ তযগ্র কযলফ এফং োলে োলে জুরভ  পযোোলদয 

কর িত ফন্ধক োলক তনলজয লঙ্গ বোতলয় তনলয় মোলফ। 

অ এফ তিয় বোইলয়যো আভোয! 

এই দ্বীন খুফই জ-যর, মো আল্লো ুফোনোহু য়ো  ো‘আরো ভোনুললয জনয োতঠলয়লছন। 

যভল  বযুয এই দ্বীন কখলনো আভোলদয উয এভন তকোন তফোঝো চোতলয় তদল  োলয নো, 

মো ফন কযোয োধয/ক্ষভ ো আভোলদয তনই। ভোন আল্লো  ো‘আরোয দযফোলয শুধু ঐ ভস্ত 

তফললয়য ফযোোলযই আভোলদযলক তজজ্ঞোো কযো লফ, মো আভোলদয োলধযয তব লয তছর। এই 

কোযলণই আল্লো  ো‘আরোয এই দ্বীন ‘দোয়ো   তজোদ’তক ইরোভ তপোম  কযো   োলক 

তফজয়ী কযোয ন্থো ফলর আখযোতয়  কলযলছ। দোয়ো   তজোলদয এই যোস্তো একতি মূ্পণম 

যোলকজ  একতি মূ্পণম ভোনোলময নোভ। এভতনবোলফ জুরুভ-পযোোদ দূয কযো এফং আল্লো 

 ো‘আরোয োতকতভয়যো   েো আইলনয তক্ষলত্র আল্লোয একিত্র ক ৃমক িত িো কযো এফং 
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ভোনুললয দুতনয়ো  আতখযোল য ম্মোন-ুখযোত  রোব কযোই এই দ্বীলনয উলেয। এই উলেয 

ফোস্তফোয়লনয জনয দোয়ো , ই‘দোদ  েো িস্তুত  গ্রন কযো, তজয   তক োর কযোয তনলদম 

তদলয়লছ। দ্বীন তফজলয়য পলয শুরু তেলক তল মমন্ত চরোয ূণমোঙ্গ নকো লরো উতল্লতখ  

তফলয়গুলরো। আয এতি ুলযোুতযবোলফ যীয়ল য আলরোলক িতণ  নকো।  

 

 

এভতনবোলফ এই দোয়ো   তজোদ লরো: আল্লো  ো‘আরো ফয ী  কর তকছু তেলক তফভুখ ো 

িদমন কলয শুধুভোত্র আল্লো  ো‘আরোয তদলক ভলনোতনলফ কযোয এফং একভোত্র আল্লো 

 ো‘আরোয তদলক আফোন কযোয ে। োোোত  ো কর ত্বোগু লদয োলে ম্পকম তছন্ন 

কযোয, আল্লো  ো‘আরোয িত  ইয়োকীন-তফশ্বো   োয়োকু্কর স্থোন কযোয এফং যীয়ল য 

আনুগ য কযোয ে।  দ্রু দোয়ো   তজোদ লরো: ৎকোলজয আলদ  অৎকোলজয 

তনললধ কযোয ে, আল্লো  ো‘আরোয দ্বীন এফং আল্লো  ো‘আরোয ফোন্দোলদয ভোলঝ মোতরভযো 

তম ভস্ত িত ফন্ধক ো ব যী কলযলছ  তম ভস্ত আফযণ ব যী কলযলছ,  যফোযীয তক্ত দ্বোযো 

তই ভস্ত িত ফন্ধক োলক যোলনো  ত ভস্ত আফযণলক তছন্ন কযোয ে... োোোত  ো 

লি ঐ ে; তম ে তেলক ভুতরভ উম্মো মখনই লয তগলছ,  খনই  োলদয ঐলকযয ভোলঝ 
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পোির ধলযলছ, তনযোত্তো  স্বকীয় ো োতযলয় তগলছ এফং ভোন-ম্মোন ভোতিয লঙ্গ তভল তগলছ। 

 দুতয এিোই লি তই ে: ভুতরভ উম্মো মখনই এই লে তপলয আলফ,  খনই আল্লো 

 ো‘আরোয দ্বীন তফজয়ী লফ, উম্মোয অম্মোন-অদস্থ ো দূয লফ এফং আল্লোয ইিোয় তই 

ভয় আফোয নফুয়যোল য আদলর তখরোপ ফযফস্থো িত তি  লফ; মোয ুংফোদ যোূরুল্লো 

োল্লোল্লোহু আরোইত য়ো োল্লোভ তদলয়লছন। 

 
দোয়ো   তজোলদয এই ভোনোম একতি ূণমোঙ্গ ভোনোম।  োল  িল যক দুফমর  ফলরয 

জনয কোজ কযোয ভোন ুলমোগ  ভয়দোন তফদযভোন যলয়লছ। আয এফ তকছু 

ঈভোনদোযলদযলক একই তফনযো  ৃিরোয ভোধযলভ অতবন্ন এক ভোনতমলরয-/গন্তলফযয তদলক 

মোত্রোয লে ুৃির  ঐকযফদ্ধ কলয ত োলর। এই দোয়ো   স্ত্র তজোদ একতি অযতিয 

তফলযোধী নয়।  ো‘রীভ   োআ‘লু্লভ  েো জ্ঞোন তফ যন  জ্ঞোনোজমন ফো  োমতকয়োলয় নপ  েো 

আত্মশুতদ্ধ অজমন কযো স্ত্র তজোলদয লে কখলনো ফোাঁধো নয়, ফযং একতি অযতিয 

ভুখোলক্ষী, এভতনবোলফ একতি অযতিলক তক্তোরী কলয। 
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 লফ যোাঁ, মতদ কোলযো স্ত্র তজোদ কযোয োভেময নো েোলক অেফো স্ত্র তজোলদয ভয়দোলন 

মোয়োয ুলমোগ  তিক্ষোি ব যী নো েোলক,  োলর ত দোয়োল য োলে োলে স্ত্র 

তজোলদয িস্তুত  (ই‘দোদ) তনয়োয উয গুরুত্বোলযো কযলফ...তকননো, আল্লো ুফোনোহু য়ো 

 ো‘আরোয এই দ্বীন উতস্থ /তফদযভোন তক্তলক কোলজ রোগোলনো  অত তযক্ত তক্ত অজমলনয 

যোস্তো তদখোয়, তকন্তু দুফমর ভোনুললক ফোত লরয ফেত্ব তভলন তনয়োয   োয গুণগোন গোয়োয 

এফং  োয তেলক ফ ধযলনয পোলয়দো (ুতফধো) তবোগ কযোয অনুভত  কখলনোই িদোন কলয নো। 

এখোলন ত তজোলদয ইিো তোলণ কযলফ। আয মতদ তজোদ কযোয ভ  ক্ষভ ো নো েোলক, 

 োলর োল য উয ো  তযলখ ফল েোকলফ নো, ফযং তজোলদয িস্তুত  তনল  েোকলফ। 

ভোন আল্লো ুফোনোহু য়ো  ো‘আরো তফত্র কুযআনুর কোযীলভ ইযোদ কলযলছন- 

}  ْٛ َ ٌ ٌُْخُشٚجَ  أََساُدٚا َٚ  }ُعذ ةً  ٌَُٗ  أَلََعذُّٚا ا

‚আয মতদ  োযো (তজোলদ) তফয ফোয ংকল্প তন ,  লফ অফযই তকছু যঞ্জোভ িস্তু  

কযল ো।”  

(ূযো আ - োফো: ৪৬) 
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পুকোোলয় তকযোভ (যোতভোহুভুল্লো) ফলরলছন: মতদ তজোদ পযলম আইন য় এফং  োয ক্ষভ ো 

নো েোলক,  োলর  োয তজম্মোয় তজোলদয িস্তুত  তনয়ো পযম, মোল  কলয ত কোংতখ  তক্ত-

োভেময অজমন কযল  ক্ষভ য়। তফলয়তি তমন এভন তম, মতদ মোতরভলক িত   কযোয তক্ত-

োভেম নো েোলক,  েোত তই মোতরলভয ভেমক   লমোগী য়ো এই দ্বীন ভেমন কলয নো। 

এভতনবোলফ এই দ্বীন ফ মভোন মোভোনোয আফু জোললরয োলে  োয দোরুন নোদয়োয় 

(োরমোলভলে) অংগ্রন কযো,  োয আইতন তশ্রিত্ব তভলন তনয়ো এফং  োয তেলক পোলয়দো 

(ুতফধো) গ্রন কযোয অনুভত  কখলনো িদোন কলয নো। ফযং এই দ্বীন  োয ঙ্গ তয যোগ কলয 

 োয তফরুলদ্ধ ভুকোতফরো কযোয জনয তক্ত ঞ্চয় কযোয ে তদখোয়।  দুতয এই দ্বীন, মোযো 

তদোলয়  তেলক ফতঞ্চ ;  োলদযলক অ যন্ত আন্ততযক ো, োনুবূত   িজ্ঞোয োলে দোয়ো  

তদয়োয ে তদখোয়। তকন্তু তম দুবমোগো দ্বীলনয দুভতন কযোয তক্ষলত্র অনঢ়, আল্লো  ো‘আরোয 

যোস্তোয় িত ফন্ধক ো ৃতষ্ট কযোয এফং আল্লো  ো‘আরোয ফোন্দোলদযলক আল্লো তেলক দূলয 

তযলয় তদয়োয ফযোোলয দৃঢ় িত জ্ঞ, এই জো ীয় তরোকলদয োলে ম্পকম তছন্ন কযোয এফং 

চূেোন্ত মমোলয় ক্র ো তোলণ কযোয তক্ষো তদয়। ভোন আল্লো যোবু্বর আরোভীন ময  

ইফযোীভ আরোইত োরোলভয ীযো লক আভোলদয আভলরয জনয একতি ভলের/নভুনো 

তোলফ ফণমনো কলযলছন। ত তন তফত্র কুযআনুর কোযীলভ ইযোদ কলযলছন- 

 

ُْ  َوبَٔتْ  لَذْ { ة   ٌَُى َٛ ٍَُ  فًِ َحَسَٕت   أُْس ِ٘ َٓ  إِْبَشا اٌ ِزٌ عَُٗ  َٚ ُْ  لَبٌُٛا إِرْ  َِ ِٙ ِِ ْٛ مَ ُْ  بَُشآءُ  إِٔ ب ٌِ ُٕى ب ِِ  ّ ِِ َٚ  َْ  تَْعبُذُٚ

ٓ ِِ  ِْ ِ  ُدٚ ُْ  َوفَْشَٔب ّللا  بََذا بُِى ٍََْٕٕب َٚ ٍَُْٕىُُ  بَ بَ ةُ  َٚ َٚ ٌْبَْغَضبءُ  اٌْعََذا ا ُٕٛا َحت ىَٰ  أَبًَذا َٚ ِِ ِ  تُْؤ ْحَذُٖ  بِبّلل  َٚ{ 
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‚ত োভোলদয জলনয ইব্রোীভ   োাঁয ঙ্গীগলণয ভলধয চভৎকোয আদম যলয়লছ।  োযো  োলদয 

(আল্লোলরোী) ম্প্রদোয়লক ফলরতছরেঃ ত োভোলদয োলে এফং ত োভযো আল্লোয তযফল ম মোয 

এফোদ  কয,  োয োলে আভোলদয তকোন ম্পকম তনই। আভযো ত োভোলদয ভোতন নো। ত োভযো 

এক আল্লোয িত  তফশ্বো স্থোন নো কযলর ত োভোলদয ভলধয  আভোলদয ভলধয তচযত্রু ো 

েোকলফ।” (ূযো ভুভ োতনো: ৪) 

 

তিয় বোই  ফনু্ধগণ! 

এই কোযলণই যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু আরোইত য়ো োল্লোভ আল্লোয জনযই বোরফোো  আল্লোয 

জনযই ঘৃণো কযো, এই দ্বীলনয খোত লযই কোলযো লঙ্গ খয ো গলে ত োরো এফং এই দ্বীলনয 

কোযলণই কোলযো ঙ্গ তয যোগ কযোলক ঈভোলনয ফলচলয় গুরুত্বূণম  ভজফু  কেো ফলর 

আখযোতয়  কলযলছন। িকো েোলক তম, মতদ এই কেো দুফমর লয় মোয় অেফো তবলঙ্গ মোয়, 

 োলর ুলযো দ্বীনই ংকোয/আংকোয ভলধয লে মোয়। 

ভু োযোভ বোইলয়যো! 

ফ মভোলন তজোদ পযলম আইন। এখোলন আল্লো  ো‘আরোয ফোন্দোলদযলক অয ফোন্দোয ইফোদ -

উোনো কযো তেলক তফয কযোয জনয এফং আল্লো  ো‘আরোয নোতমরকৃ  যীয়   নযোয়-

ইনোপ িত তি  কযোয জনয ফ মভোলন তজোদ তনেঃলন্দল একতি যয়ী পযম দোতয়ত্ব। তকন্তু 
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তিয় দ্বীতন বোইলয়যো আভোয! আনোযো মতদ ফ মভোন তযতস্থত ল  োতকস্তোলন অস্ত্র ধোযণ কযো 

উমুক্ত নয় ফলর ভলন কলযন অেফো এখোলন তজোদ কযোয ভ  আনোলদয ক্ষভ ো তনই 

ফলর ভলন কলযন,  োলর আভযো আনোলদয উয তই তফোঝো চোতলয় তদল  যোজী নই, মো 

আনোযো উঠোল  চোলিন নো। আয  োই আনোলদয মতদ স্ত্র তজোদ কযোয তক্ত-োভেম নো 

েোলক,  োলর আনোযো কযলফন নো। তকন্তু এই স্ত্র তজোলদয িস্তুত  তনয়ো পযম। 

ু যোং এই পযম ত ো আদোয় কযো চোই। অ েঃয আল্লো  ো‘আরোয তদলক আফোন কযোয 

দোয়ো , এই ফোত র োনফযফস্থোয তফরুলদ্ধ ভলনয তব লয ঘৃণো ৃতষ্ট কযোয দোয়ো , আল্লো 

 ো‘আরোয জনয বোরফোো এফং আল্লো  ো‘আরোয জনয ক্র োয দোয়ো , িল যক 

ভু‘আভোরোল য/লভোকেভোয তক্ষলত্র আল্লো  ো‘আরোয োতকতভয়যো   েো আইলনয তক্ষলত্র 

আল্লোয একিত্র ক ৃমত্ব িত িোয দোয়ো   একভোত্র যীয়  অনুযণ কযোয দোয়ো , 

ৎকোলজয আলদ  অৎকোলজয তনলললধয উয অির-অতফচর েোকোয দোয়ো  এফং 

ূণমোঙ্গ যয়ী ইরোভী ইভোযো  িত িোয জনয আলন্দোরন গলে ত োরোয দোয়ো ; এই ফতকছুয 

দোয়ো  তদয়ো পযম।  োই এই দোয়োল য ক ত ো আদোয় কযো চোই। 
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এই কর দোয়ো   িস্তুত য ভধয তেলক তকোন পযমতি আদোয় কযোয ক্ষভ ো আনোলদয 

তনই! অেফো এই আভরগুলরোয ভোলঝ তকোন আভরতি আনোলদয তনকি যীয়ল য 

তখরোপ/তফযী  ভলন য়? আলর এফগুলরোই যয়ী আভর। এগুলরোয আলদ আনোযো 

কুযআন  ুন্নোয ভোলঝ লেলছন এফং যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু আরোইত য়ো োল্লোলভয 

ীযোল য িল যকতি অধযোয় এই আভরগুলরোয গুরুত্ব  পযম য়োয উয োক্ষয িদোন 

কলয েোলক। ু যোং এগুলরোয ভোলঝ তকোন আভরতি এভন আলছ তমিো োরন কযো আনোলদয 

জনয কষ্টকয? এই ফোত র োনফযফস্থোয তফরুলদ্ধ অন্তলয ঘৃণো তোলণ কযো তক কতঠন কোজ? 



 

 

 

 ত োভযো আল্লোয োোমযকোযী  

19 

অেফো  োয তফরুলদ্ধ করভ  ফকৃ্ত োয ভোধযলভ কেো ফরো তক আনোলদয জনয কতঠন কোজ? 

অৎ কোজলক অৎ ফরো,  োলক ঘৃণো কযো এফং  োয ে তযোধ কযো তক ফ মভোলন অম্ভফ?! 

আল্লোয কভ কলয ফরতছ- এ জো ীয় পযমগুলরো আদোয় কযো ম্ভফ এফং  ো কযো 

এলকফোলযই কতঠন তকোন তফলয় নো।  লফ যোাঁ, কতঠন মতদ তকছু েোলক,  োলর  ো লরো: 

গণ োতেক যোজনীত য আফজমনো তেলক তনলজলদয আাঁচরলক ফোাঁচোলনো। আলযো কতঠন তকোন তফলয় 

মতদ েোলক... ো লরো: ফোত রলদয ক্ষোত ত্ব  পোয়দো (ুতফধো) তনয়ো তেলক আনোযো 

তনলজলদযলক দূলয যোখো। ফ মভোলন ফোত রযো তনলজলদয তশ্রিত্ব িভোলণ, আনোলদযলক 

গোইরুল্লোয োভলন ভোেো ন  কযোয এফং ধভমীন োয লে তঠলর তদয়োয তনতভলত্ত 

তফললোতধকোয দযজো  ধনবোন্ডোয উমুক্ত কলয তযলখলছ। এই তফললোতধকোয দযজো  পোয়দো 

(ুতফধো) গ্রন কযোলক জু োয এক িোলন্ত তযলখ এফং শুধুভোত্র আল্লো  ো‘আরোয উয 

 োয়োকু্কর কলয ইরোভ তফজলয়য আলন্দোরন গলে ত োরো তকছুিো কতঠন  জতির কোজ ফলি। 

তকন্তু এই কতঠন কোজতি জ, তকোন জতির তফলয় নো।  লফ  ো ঐ ফযতক্তয জনয জ; তম 

দুতনয়োয জীফলনয উয আলখযোল য জীফনলক িোধোনয তদলয়লছ এফং দুতনয়োয জীফলনয এই 

কলয়ক তদলনয তভরফন্ধনলক ক্ষণস্থোয়ী ভলন কলয।  

অ েঃয তিয় বোইলয়যো! 

আভোলদয এিো ভলন যোখো উতচ  তম, ভোন আল্লো  ো‘আরোয এক অলভোঘ নীত  লরো 

তযফ মলনয/িত স্থোলনয নীত । এজনযই মতদ তকোন ফযতক্ত দ্বীনলক োোময-লমোতগ ো কযোয 

দোতফদোয য়ো লে দ্বীলনয চোতদো অনুমোয়ী কোজ নো কলয,  োলর আল্লো  ো‘আরো  োয 
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কোছ তেলক দ্বীলনয তখদভ  কযোয  োতপক তছতনলয় তনন।  খন ত আল্লো  ো‘আরোয যভ  

তেলক ফতঞ্চ  লয় উলেযীনবোলফ জীফন মোন কযোয তনয়ত  ফযণ কলয তনল  ফোধয য়। 

অনযতদলক আল্লো  ো‘আরো  োয স্থলর অনয ম্প্রদোলয়য  ভোঝ তেলক এভন কোউলক তনফমোচন 

কলয তনন, মোলক ত তন বোরফোলন এফং ত  োাঁলক বোরফোল। আয ত ফযতক্তই য় 

আল্লোবীরুলদয তৌবোগযফোন ইভোভ  ভোন তন ো। এভতনবোলফ ত দুতনয়ো  আতখযোল  

আল্লো  ো‘আরোয দয়ো  যভল য কদোয ফলর তফলফতচ  য়। এখন কেো লরো তই 

ম্প্রদোলয়য গুণোফরী কী? আল্লো যোবু্বর ইজ্জ  তনলজই  ো তফত্র কুযআনুর কোযীলভ ইযোদ 

কলযলছন- 

 

َٙب ٌَب َٓ  أٌَُّ ُٕٛا اٌ ِزٌ َِ ُْ  ٌَْشتَذ  َِٓ آ ُٕى ِٗ  َعٓ ِِ فَ  ِدٌِٕ ْٛ ُ  ٌَأْتًِ فََس َ   ّللا  ْٛ ُْ  بِمَ ُٙ َُٔٗ  ٌُِحبُّ ٌُِحبُّٛ  عٍََى أَِرٌ ت   َٚ
 َٓ ٍِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ة   ا َٓ  عٍََى أَِعض  ٌْىَبفِِشٌ َْ  ا ُذٚ ِ٘ ًِ  فًِ ٌَُجب ِ  َسبٍِ لَ  ّللا  َٚ  َْ تَ  ٌََخبفُٛ َِ ْٛ ٌَ   ُ ٌِهَ  َلئِ

ًُ  رََٰ ِ  فَْض ِٗ  ّللا   ٌُْؤتٍِ

ُ  ٌََشبءُ  َِٓ ّللا  اِسع   َٚ َٚ   ٍٍُِ  ﴾ٗ٘: ﴿اٌّبئذة عَ

‚ত ভুতভনগণ, ত োভোলদয ভলধয তম স্বীয় ধভম তেলক তপলয মোলফ, অতচলয আল্লো এভন ম্প্রদোয় 

ৃতষ্ট কযলফন, মোলদযলক ত তন বোরফোলফন এফং  োযো  োাঁলক বোরফোলফ।  োযো ভুরভোনলদয 

িত  তফনয়-নম্র লফ এফং কোলপযলদয িত  কলঠোয লফ।  োযো আল্লোয লে তজোদ কযলফ 

এফং তকোন ত যস্কোযকোযীয ত যস্কোলয বী  লফ নো। এতি আল্লোয অনুগ্র-ত তন মোলক ইিো 

দোন কলযন। আল্লো িোচুমম দোনকোযী, ভোজ্ঞোনী।  

(ূযো ভোলয়দো: ৫৪) 
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আল্লো  ো‘আরো আভোলদয ফোইলক এই ভস্ত গুলণ গুণোতি  য়োয এফং দ্বীলনয োোময-

লমোতগ ো কযোয  োতপক দোন করুন। োোোত আভোলদযলক তই কর কোজভূ তেলক 

তফাঁলচ েোকোয  োতপক দোন করুন, মোয দরুন আল্লো  ো‘আরোয  োতপক তছতনলয় তনয়ো 

য়। আভীন ইয়ো যোব্বোর আরোভীন। 

তিয় বোই  ফনু্ধগণ! 

আনোযো দোয়ো   তজোলদয ে অফরম্বন করুন এফং ফ মভোলন োতকস্তোলন দোয়ো , 

ই‘দোদ  েো িস্তুত , ৎকোলজয আলদ  অৎ কোলজয তনলললধয ে চয়ন কলয তনন।  

আল্লো  ো‘আরো আনোলদযলক এই ফযক ভয় ে অফরম্বন কযোয   োয মেোমে ক 

আদোয় কযোয  োতপক দোন করুন।(আভীন)। 

ুতিয় বোইলয়যো! 

আনোলদয ভীল আলযো একতি অনুলযোধ লরো: ক  ফোত লরয দ্বন্দ্ব তফশ্বফযোী চরলছ। 

 োছোেো ফ মভোলন কুপযী তফশ্ব ঐকযফদ্ধ লয় ভগ্র দুতনয়োল  ইরোলভয তফরুলদ্ধ োতযফদ্ধ 

লয়লছ। ু যোং তকোেো মতদ অস্ত্র ধোযণ কযোয ভ  তযতস্থত  নো েোলক,  োলর অনয তকোেো 

তজোলদ অংগ্রন কযো তমল  োলয। অনয স্থোলন এই পযম আদোয় কযো মোয়। ফ মভোলন 

আনোলদয োশ্বমফ মী তদ আপগোতনস্তোন; ইরোভ  কুপলযয ভোলঝ চরভোন এক তফোর স্ত্র 

তজোলদয তকন্দ্রতফনু্দল  তযণ  ল  মোলি। তই তজোদলক োোময-লমোতগ ো কযো ত ো 
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পযম। ু যোং জোন, ভোর, তরখনী  ফকৃ্ত োয ভোধযলভ তই তজোলদয োোময-লমোতগ ো এফং 

ভেমন করুন। ফ মভোলন এই গণ োতেক োনফযফস্থো ত ো আনোলদয তেলক এই 

অতধকোযিুকু তছতনলয় তনলয়লছ। আয এই পযম আদোলয়য লে তফতবন্ন িত ফন্ধক ো দোাঁে 

কতযলয় তযলখলছ এফং পযলম আইন তজোদ োরন যীয়  তফলরোী তজনোলযর  স্থোনীয় 

ু ুর োকলদয অধীলন কযল  ফোধয কযলছ। 

বোইলয়যো আভোয! 

আনোযো তনতি  তফশ্বো করুন তম, গণ োতেক যোজনীত য ফযেম ো, অোয ো এফং দ্বীতন 

বোইলদয জনয  ো ধ্বংোত্মক িভোতণ  য়ো তমভতনবোলফ একতি িকোয ফোস্তফ ো, তঠক 

এভতনবোলফ দোয়ো   তজোলদয এই যীয় ম্ম  ন্থোয় ে চরোয পর ো  কোতভয়োতফ 

আজ একতি ঐত োতক ফোস্তফ ো। মখনই দ্বীনদোয বোইলয়যো এই ে অফরম্বন কযলফন, 

 খনই  োলদয তনলজলদয দ্বীন তনযোদ লফ এফং আল্লো  ো‘আরো  োলদযলক কুপলযয 

ভুকোতফরোয় তফজয় দোন কযলফন। আপগোতনস্তোলনয এই ভুজোতদগণ    োয ভোন জোত  এয 

অত  উজ্জ্বর এক দৃষ্টোন্ত। এখোলন মতদ যোতয়োনযো যোতজ  লয় েোলক ফো কলয়ক  োতি লয 

আল্লোয রী, ঈভোনী আত্মভমমোদোলফোধম্পন্ন এফং ধোতভমক ো  যর োয িত িতফ আভীরুর 

ভু’তভনীন তভোল্লো ভুোম্মোদ ভয যোতভোহুল্লোয তন ৃলত্ব ইরোভী ইভোযো কোলয়ভ/িত িো লয় 

েোলক অেফো আল্লো  ো‘আরোয আভোনী যীয়ল য আইন-কোনুন চোরু লয় েোলক,  লফ এ 

জো ীয় ফে ফে ঘিনোফরী শুধুভোত্র এই দোয়ো   তজোলদয ফলদৌরল  ম্ভফয লয়লছ। 

ফ মভোলন এখোলন এই দোয়ো   তজোলদয ফযকল ই ুনযোয় ইরোভ তফজলয়য স্বপ্ন 



 

 

 

 ত োভযো আল্লোয োোমযকোযী  

23 

ফোস্তফোতয়  য়োয দ্বোযিোলন্ত যলয়লছ। মো তকোন গণ োতেক যোজনীত ল  কল্পনো কযো মোয় নো। 

ফ মভোন মোভোনোয তপযআউন ুরয আলভতযকোয তন ৃলত্ব ুলযো কুপযী তফলশ্বয যোজয় ি ীয়ভোন 

লি এফং ফ মভোলন এখোলন ইভোযোল  ইরোভীয ফযক ভয়  োকো; উম্মোল  ভুতরভোলক 

ফযোকবোলফ  োতকস্তোলনয ভুরভোনলদযলক তফললবোলফ তমন এই ফোস্তফ ো স্মযণ কতযলয় 

তদলি তম, দ্বীন িত িো  দ্বীনলক তফজয়ী কযোয ে গণ োতেক ংগ্রোভ নয়, ফযং  োয 

একভোত্র ে লরো এই দোয়ো   তজোলদয ে। 

তিয় বোই  ফনু্ধগণ! 

আতভ আভোয ফক্তফযলক ফমলল এই একতি কেোয উয-ই ভোপ্ত কযোয ইিো কযতছ, ততি 

লরো: অন্ধকোলযয তনজস্ব তকোন অতস্তত্ব তনই, তনই তনজস্ব তকোন ফোস্তফ ো, ফযং 

আলরোীন োলকই অন্ধকোয ফরো য়।  োই মখন আলরোকযতি জ্বলর উলঠ,  খন অন্ধকোয 

রোয়ন কলয এফং  ো তনেঃলল লয় মোয়। এই ভলভমই আল্লো ুফোনোহু য়ো  ো‘আরো তফত্র 

কুযআনুর কোযীলভ ইযোদ কলযলছন- 

 

 ًْ لُ ٌَْحكُّ  َجبءَ  َٚ َصَ٘كَ  ا َٚ  ًُ ٌْبَبِط ْ   ا ًَ  إِ ٌْبَبِط َْ  ا ُ٘ٛلًب وَب  ﴾١ٔ: ﴿اْلسشاء َص

‚ফরুনেঃ  য এললছ এফং তভেযো তফরুপ্ত লয়লছ। তনিয় তভেযো তফরুপ্ত য়োযই তছর।”  

(ূযো ইযো ফো ফনী ইযোইর: ৮১) 
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 োপীলয ো‘দীল  এই আয়োল য ফযোখযোয় ফরো লয়লছ: ‚ফোত রলদয কোলছ ফোতযকবোলফ 

োভতয়ক ক্ষভ োয দোি  তফজয় েোকল  োলয, তকন্তু  োয স্থোতয়ত্ব তই ভয় মমন্তই ম ক্ষণ 

নো ত লকয/ল যয ভুলখোভুখী য়। আয মখনই ফোত র লকয/ল যয ভুলখোভুখী লফ, 

 খনই ত দুফমর লয় তনেঃলল লয় মোলফ।‛ 

ু যোং োতকস্তোলন মতদ ফোত রলদয ক্ষভ োয দোি  তফজয় েোলক এফং তদনতদন  ো ফোেল  

েোলক,  োলর  োয কোযণ এছোেো আয তকছু নয় তম, আভযো ভতষ্টগ বোলফ লকয/ল যয 

অনুোযী য়ো লে লকয/ল যয ক  েো মেোমে িোপ্ত আদোয় কলযতন এফং দোয়ো   

ফে ধযলণয বূতভকো োরলনয তক্ষলত্র আভযো আল্লো  ো‘আরোয ছন্দনীয়, কোংতখ  ে 

অফরম্বন কলযতন। অেচ তফত্র কুযআনুর কোযীলভ আল্লো ুফোনোহু য়ো  ো‘আরোয য়োদো 

যলয়লছ। ত তন ইযোদ কলযলছন- 

 

لَ  ُٕٛا َٚ ِٙ لَ  تَ أَٔتُُُ  تَْحَضُٔٛا َٚ َٚ  َْ ْٛ َ َٓ  ُوٕتُُ إِْ اأْلَْعٍ ٍِٕ ِِ ْؤ  ﴾١ٖٔ: عّشاْ ﴿آي ُِّ

‚আয ত োভযো তনযো লয়ো নো এফং দুেঃখ কলযো নো। মতদ ত োভযো ভুতভন   লফ, ত োভযোই 

জয়ী লফ।  

(ূযো আলর ইভযোন: ১৩৯) 
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(‘ত োভযোই জয়ী লফ’ আল্লো  ো‘আরো এই য়োদোয োলে একতি  ম জুলে তদলয়লছন, এই 

ুযস্কোয িোতপ্তয জনয একতি ভূরয তনধমোযণ কলয তদলয়লছন,  ো লরো মতদ ত োভযো 

ত যকোলযয ভু’তভন ।’) 

অ এফ, আভোলদয দ্বীতন বোইলয়যো মতদ ত যকোয অলেম ঈভোনদোয লয় মোন, আয আভযো মতদ 

ঐকযফদ্ধবোলফ আল্লোয যজু্জলক আাঁকলে ধযল  োতয এফং আভযো তনলজলদযলক জোত য জনয 

আলরোয তভনোযরূল উস্থোন কযল  োতয,  োলর আতভ আল্লোয কভ তখলয় ফরল  োতয- 

এই অন্ধকোযিন্ন ো তনেঃলল লয় মোলফ এফং এখোলন আল্লো  ো‘রোআয দ্বীন তফজয়ীরূল 

আভোলদয োভলন উদ্ভোত  লফ।  খন এই জোত য উয আল্লো  ো‘আরোয যভ   

ফযকল য ফোতযধোযো ফলমণ শুরু লফ এফং এই তনমমোত  , তনীতে  জোত য জীফলন োতন্ত-

তনযোত্তো, তস্থত ীর ো, ুখ-োিলন্দ বযুয ুখভয় তনভমর জীফন রোব কযোয ুলমোগ োলফ, 

ইনো আল্লো। ভোন আল্লো  ো‘আরো আভোলদয ফোইলক যীয়ল য উয আভর কযোয 

 োতপক দোন করুন, ফ ধযলনয স্বজনিীত  তেলক আভোলদয ফক্ষগুলরোলক ূ -তফত্র যোখুন 

এফং দ্বীনলক োোময-লমোতগ ো কযোয কোংতখ  ে ‘দোয়ো   তজোদ’-এয উয আভর 

কযোয  োতপক দোন করুন। আভীন ইয়ো যোব্বোর আরোভীন। 

ُ ً  اٌحك   أسٔب اٌٍّٰٙ  اجتٕببہ ٚاسصلٕب ببطال اٌببطً أسٔب ٚ اتِّببعہ ٚاسصلٕب حمب

(ত আল্লো! আভোলদয দৃতষ্টল  কলক ক তোলফ তদতখলয় তদন, কলক আভোলদয জনয ুষ্পষ্ট 

কলয তদন এফং  োয োোময-লমোতগ ো কযোয  োতপক তদন। আতন আভোলদয দৃতষ্টল  
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ফোত রলক ফোত র তোলফ তদতখলয় তদন, ফোত রলক আভোলদয জনয ুষ্পষ্ট কলয তদন এফং  ো 

তেলক দূলয েোকোয  োতপক তদন। আভীন) 

ِْ اٌحُّذ هللِ سِة اٌعبٌٍّٓ َُ عٍٍىُ ٚسحّتُ هللاِ ٚبشوبتُٗ.. ٚآخش دعٛأب أ  ٚاٌسال


